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مةُقَلَّعع نتةَرِن بش ادد  
  
ـ  هلْ-١  متـردِم         اُء ِمـن  عرادر الـش   غَ
  

ــلْأَمفْــ هرع الــد ــتعب ِمارهــوت د  
ــ-٢   يا دبع ــالْار ــةَ ِب ــلَ        يجواِء تكَلَِّم

  
ــبيِمــوِع ص ااحد بع اارــلَــةَ و لَِمسي  
ــ-٣   ــيت ِففَوقَفْ ــه ا ناقَتــي هكَأَنا        و

  
ــدنٌ َأل ــفَ ــةَ الِْضي حقْ ِماجــو   متلَ

  ٤-بــلُّ ع حتــالْو ــةُ ِب ــاِء وأَهجولَ ا       لُن
  

ــالْ ــصمحزِبـ ــالِْن فَالـ    متثَلَِّماِن فَـ
  ٥-ييح  ِمـن ـ    ت ـ   طَلَـٍل تقَ هع ماد       هد

  
ــ ـ ى وأَقْوأَقْ ــر بعـ ــ الْد أُمفَ يثَِمه  

  ٦-لَّتح ِبأَر  اِئـرِ ِض الزفَأََ ي ـ ن صتحب       
  

ــِسرِطالَاع لَــيــِك ا عبــب خــةَ مِمنر  
ــعلِّقْ-٧   هــت ضراا عــلُ قَو أَقتــ و ها       م

  
عــز ــام مأَِب لَع ــر يــي ــزك لَ ِبم ِمسع  
  ٨-لَقَــدلْــوزــِت فَــالَ نظُنت ــيغَي هر       

  
ــ ِمنينــِة الْ ِبم ــب الِْزلَ حــم    رِممكْ

  ٩-الْ كَي ف ـزم  قَـدو ار   أَه ـعبرـ  ت ا       لُه
  

  لَِمغيا ِبـــالْلُنـــِن وأَهزتيِبعنيـــ
ـ ِت أَز  كُن ِإنْ-١٠   عِت الْ م ـ  ِفـر مفَِإن ا       اق

  
ــت مــ ِركَــز ِبلَي كُمظْابِلــِمٍل م  

ــ-١١   مــا ر ــةُ أَهو حم ِإالَّياعِن ــلَ ا       ِله
  

سو طَ الدالْ     ي ـبح فـساِر تِخـمِ ِخم  
ــيِف-١٢   ــثْا اهتنأَرــاِن وعبلُونَ حــةً       وب

  
ــ سوادــِة الْ كَخ اِفيــر ــغ ِماِب اَألسح   

اِضـٍح        ٍب و و غُـر  يك ِبذِ يتِب تس ِإذْ-١٣  
  

ــذْ لَِذٍبع ــه ــ مقَبلُ طِْذ الْيــِمم ع   
ــ-١٤   ــأَنَّ فَ ــأْوكَ ةَ تــِسر مٍة       ياِجٍر ِبقَ

  
قَتبس وع  ـهـ  اِرض الْ   ا ِإلَي ِمـن فَـمِ ك  

  ١٥-أَووــ ر ــةً أُنفً اضبن نمــضــ ت ها       ت
  

ــ ــثٌ قَِلغَي يــد ــيملُ ال ــِمس ِبمعِن لَ    لَ
  ١٦-جتلَ ادـ  ع ـ  ي ـ  ِه كُ ٍر حـرٍة         لُّ ِبكْ

  
ــركْ فَت ــر ــلَّ قَ ــدن كُ    هِمرارٍة كَال

  ١٧-ــحاســس تكَ وٍة       اابــِشي ــلَّ ع  فَكُ
  

ــ جِرييلَيــ ع ــا الْه مــم ــصرِماُء لَ تي    
ـ  ا فَلَـي  اب ِبه ب الذُّ وخالَ-١٨   ِبب اِرٍح       س

  
ــِرد ــاغَ كَِفع ــش ــرنِمماِرِب الِْل ال ت   

اِعــِه       اعــه ِبِذر يحــك ِذراهِزجــ-١٩  
  

الْ قَد ـ   ح ـ ى الز مِكـب علَ ـ  ن ذَِماِد اَألج  
  ٢٠-مِستي صتو  فَو ـ  ِبح ظَه ٍة         قـِشيِر ح

  
  جــِمهــم ملْاِة أَدق ســرت فَــويــوأَِب
ى       وِل الـش  ى عب ج علَ  سر يوحِشيِت-٢١  

  
  ِزِممحــِل الْيــاِكلُــه نِبٍد مرنهــ

ــلْ-٢٢   هبــ ت نِلغيــ د هةٌ       ارِنيــد ا ش
  

ــت ــلُِعن حِبم روــش ــصرِمرِم ال اِب م   
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ــ-٢٣ ــسخطَّ ــب ال ــةٌ       ى زيرارةٌ ِغ افَ
  

ــتِطــس اِإلكَــ خِبو امم ــفــِذ خثَِمي   
ام عــِشيةً       ا تِطــس اِإلكَــوكَأَنمــ-٢٤  

  
ــِبقَِر يــي الِْب ب ــن نميلَِّمِسمــص ِن م   
ـ  لَه قُلُص الن   يِوتأْ-٢٥   ـ  ع ا أَ اِم كَمتو       

  
مي قــز ــةٌ َألِح اِنيعِطم ــم ــِمج    ِط

ــ-٢٦   تيعأْبــةَ ر ــه        ن قُلَّ كَأَنــِه و ِس
  

ــد ــِح ــج علَ عــى ن ِمٍش لَهــي خم ن  
  ٢٧-عص عٍل يوي الْ  ِبذِ د يـشـ  ع يِة بر      هض

  
ـ ِوِو الطَّ فَـر ي الْ ِد ذِ عبكَالْ ـ  ي لَِمِل اَألص   
  ٢٨-تِربش ِبم  اِء الدحيضـ  ر ِن فَأَصتحب      

  
وزرناَء تــن ع ــر ــِف ِحي ــد   لَِمياِض ال
  ٢٩-مكَأَنو نأَا ت فِّ اِنى ِبجـ ِب د ـ  ه        ـا الْ

  
  عـِشي مـؤومِ    هـِزِج الْ   ِشي ِمـن  وحـ
  ٣٠-نِ ِهرـ  ج ـ  ي ٍب كُلَّم  طَفَـتا ع         لَـه 

  
ــضبى  ــاتقَغَ ا ِبالْاهيــد ــالْي   فَِمِن وِب

  ٣١-كَترلَ بع  نى ج  ِب الـرـ د ما       اِع كَأَن
  

كَترـ  ب ـ       علَ هم ـشٍب أَجِمى قَـصض  
ــأَوكَــ-٣٢   بانَّ رأَو ــيكُح عالً ماقَــد       

  
ــش الْ قُــحوووــِه ج ــب قُمد ِب ــِماِن    قُ

  ٣٣-نيب ِمن ِذفْ اع ر  ى غَـضو  ـسٍة       ٍب جر
  

يـ ز   دِممكْــِق الْيــفَِنلَ الْافَــٍة ِمثْـ
ـ و د يِدِف تغ ِإنْ-٣٤   ـ ي الْ ِن نِ  ِقنفَـِإن اعي     

  
ــب ِبأَخــ  ــِذ الْطَ ــساِرِس الْفَ لْمِئِمت   

ـ    يِنأَثْ-٣٥   ِبم لَـيـ   ع ِلمنِ  ا عِت فَـِإني       
  

ــم ــس خم الَقَِتحــ ِإذَي ــِم أُظْما لَ    لَ
اِسـلٌ        ِمـي ب  ت فَـِإنَّ ظُلْ   ا ظُِلم وِإذَ-٣٦  

  
   قَـــِمعلِْم الْاقَتـــه كَطَعـــمــر مذَ 

  ٣٧-لَقَدو ش الْ  ِرب ِمن تدـ   م عـِة بامما       د
  

ــد الْ ــوركَ ِبالْه اِجرــش مِف الْوعــِمم    لَ
  ٣٨-جــفِْبز ــٍة ص اجٍة       اَء ذَرــر اِت أَِس

  
 ــت قُِرنــأَز ــشِب ــدِممهر يف ال   اِل مفَ

ِلك        مــستهيت فَــِإنِنا شــِربفَــِإذَ-٣٩  
  

ــ اِلمي،ِعرِضــ ويو ــم ــر لَ ــِم يكْاِف   لَ
       ى نـد  ا أُقَصر عن  ت فَم ا صحو وِإذَ-٤٠  

  
ــ كَمــو ِلما عــم اِئِلِت شــي   ي وتكَرِم

ـ   ِل غَ يوحِل-٤١   ت مجـدالً         اِنيـٍة تركْ
  

مــت ــ فَِروكُ يدــش ــِمِق اَألعصته كَ    لَ
  ٤٢-قَتبس دي    ِبع لَـه ـ اي نـٍة        ِل طَع اِج

  
ــ شرواِش ن ــو ــذٍَة كَلَ ــِن الْاِف نِمعد   

اِلـٍك        نـةَ م  با ا لَ ي خيِت الْ  سأَلْ هالَّ-٤٣  
  

ــ تعا لَــماِهلَــةً ِبمــِت جِإن كُنــ   يلَِم
ــ أَز الَِإذْ-٤٤   ــى ِرحالُ علَ ــِة س اِبٍح       الَ

  
   ِماةُ مكَلَّــكُمــاوره الْتعــنهــٍد 

  ٤٥-ــو ــرد ِللطِّرطَ جــا ي ــع تةً       اِن وار
  

ـ يِويـأْ  ــ ِد الْى حــص ِإلَ مرع ِمقَـِسير  
  ٤٦-خيِبر نالْ   ِك م ـِهدِق شوـ   ي        يعـةَ أَنِن

  
ـ  شأَغْ ـ    وغَى الْ ِعن أَِعـفالْ ى و ـ د غِممن   
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  فَأَرى مغاِنم لَـو أَشـاُء حويتهـا       -٤٧
  

 ــي ــا وتكَرِم يــا الْح هنع ِنيدــص فَي   
ــِره الْ-٤٨   ــدجٍج كَ مــو كُمــاةُ ِنز ه       الَ

  
   ِلِمتـــس مس والَاِعـــٍن هربـــ ممالَ
  ٤٩-جتـ   اد نـٍة        اِجـِل طَع   ِبع ي لَه كَفِّ

  
ــد ــٍف ص ــِق الِْبمثَقَّ كُعِموــو    ِب مقَ

ابـه        ِح اَألصـم ِثي   مرت ِبـال  فَشكَكْ-٥٠  
  

الْلَــي كَــِرسلَــيع ــى الْمِمقَنــرحا ِبم   
نه       اِع ينــشبر الــستــه جــزفَتركْ-٥١  

  
ــ ــسِضميقْ ح نب نالْنــِه و ــاِن ِمِمعص  

  ٥٢- س كِمشـ  و ـ وت فُر اِبغٍة هتكْ ها       ج
  

ِبالسي  ـنـ  ِف ع ِقي الْ اِم ححي  عِلـمِ قَـِة م   
  ٥٣-ــد ــٍذ ي ــداه ِبالْرِب ــتاِح ِإذَِق ا       ا ش

  
   اِر ملَــوِمجــاِت التايــاِك غَهتــ

ـ -٥٤   ـ لَم ـ  قَـد يا رآِن ـ ت أُِر نزلْ ي       هد
  

ـ ى نودأَبــ   ِر تبــسِماِجــذَه ِلغيـ
  ٥٥-هِدعـ      ي هالن ـدـ   ِبـِه م مااِر كَأَن       

  
ــِضب الْ ــخ نأْبرــالْانُ و ــه ِب ِلِمِعظْس  

  ٥٦-نفَطَعــالر ــه ِب تم       ــه لَوتع ــم ِح ثُ
  

ــ ــٍد ص نهِدي الْاِفِبمــح ــي ِة ِمخذَِمد   
  ٥٧-ــأَنَّ ِثي ــٍل كَ ــربطَ يف س ــه ٍة       ابح

  
حـ  ذَي ى ِنع  الَ الـسب  ِت لَـي  ـوِبت أَِمس   
  ٥٨-ي اا ش ةَ م   ـنٍص ِلما قَن  لَّـتح          لَـه 

  
ــت مرحلَيو ــي ــ علَ هتــم ــا لَ حِم تر   

ـ   فَقُلْ ياِريِتت ج فَبعثْ-٥٩   لَه ـ ذْا ا ت        يهِب
  

ــِس سجفَتيأَخ ــب هارِاعو ــي ــا ِل   يلَِم
ـ     رأَي الَتقَ-٦٠   اَألع ِمـن اِدتةً         يِغـر 

  
ــش ــنةُ مماوال ــةٌ ِلم ِكنــر م ــو ِم هت  

  ٦١-مكَأَنلْا ا و ـتفَتـ  ِبجِ ت ي دـٍة        ِد جاي
  

ــ شالْر ــن ــزٍإ ِم ــر أَرالَِغ ــِمِن ح   ثَ
ـ   غَي وارت عم ِنبئْ-٦٢   ش ر ـ اِكِر ِنع        يمِت

  
ــوالْ ــةٌ ِلــ ر مخكُفْ ــنِس الْنفْبثَ ِعِمم   
  ٦٣-لَقَدِفظْ وح ت صو  ماةَ عي ِبالض ى       ح

  
   فَـمِ  وضـِح الْ   اِن عـن  فَتِلص الش تقِْإذْ  
  ٦٤- وِة الْ يف حمرِب الَّتِ حالْ ي   ـشكْ تتي       

  
رــغَم اِتهــا اَألب ــطَ الُ غَيمغت ــِمر غ  
        أَِخـم  نَ ِبي اَألِسـنةَ لَـم     و يتقُ ِإذْ-٦٥  

  
نــع هــا و لَِكنيــض ــ ت    يدِمايق مقْ
  ٦٦-لَم أَيالْ ا ر ت أَقْ قَـو م  مـلَ جب ـمهع       

  
ــذَ تيرامورــر ــنَ كَ غَي ِمتــذَم م ر  

  ٦٧-ديعو ننَ ع  الرو ـرـ ت ـ  م هكَأَن ا       اح
  

ــ ــطَأَش ــانُ ِبئْ ٍر يف لَبــِماِن اَألد ه   
  ٦٨-ـ  م ـ ت أَر ا ِزلْ ـ  ِهميِم ـ  ِبثُغ حِة نِرِه       ر

  
لَبـ و    ِمبلَ ِبالــدى تــسراِنــِه حتـ
ـ  ور ِمـن  زفَا-٦٩   ـ ِع الْ  وقْ قَن اِنـِه        ا ِبلَب

  
ــكَ شـ و ــي ِبعبـ ــِمرٍة وتحما ِإلَ ح  

  ٧٠-  كَلَو دِرانَ يي ا الْ  محةُ ا مراوكَشى       ت
  

  يم مكَلِِّمــالَكَــ عِلــم الْانَ لَــوولَكَــ
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٧١-لَقَدفَ وفْ  شِسى نأَذْ يـقْ   وس بهها       م
  

ــِق لُ الْيــو ــفَ ياِرِس ونع ــك ــر أَقْ ِدِمت  
ـ  خيوالْ-٧٢   ـ غتِحم الْ لُ تقْ ب وع ار ااِبـس       

  
ــن ــيِم ب ــي ِن شــي ش ــر آخٍة وظَِمظَم   

ـ  ثُ ِشئْ  حي ياِبذُلُلٌ ِركَ -٧٣   م تاِيِعشي       
  

  رِمٍر مبـــِفـــزه ِبـــأَم وأَحيلُبـــ
   يِملَاع فَــِكروز أَنْ أَيعــداِن ينــِإ-٧٤  

  
ا قَ مد ِل عِتم و بعـ  ض ـ   م ـ لَع ت ما لَ  ي ِم

  ٧٥-الَحرِ ت ماح اب ني ـ  ب ـ نو د ٍضيِغ    مكُ
  

وزوت ج ي الْ اِنوحِبر م ـ  ن ـ  ي م لَ ِمِرج   
  ٧٦-لَقَدشِ وخ ِبأَنْ ي ت أَم و لَمو ت  رـدت        

  
ـ   ِب د حرِللْ ـ  نـي بى ا اِئـرةٌ علَ مِم ضض   

  ٧٧-الشياِتم ِض ِعرـ    ي لَـم أَشِت ومما       ه
  

ــ النويِن ِإذَاِذرــم ــلْ اا لَ مــقَه    يا دِم
ـ       -٧٨   ماهأَب كْـترت الَ فَلَقَـدفْعاِإنْ ي   

  
   جــزر الــسباِع وكُــلِّ نــسٍر قَــشعِم

    
  

تِصقَ الِْتميةد 


